
Clear Transfer Adhesive 
versie: CTA 1020191 

053 - 428 29 54 

webshop@innotec.nl 

www.innotec.nl 

 

 

 

EIGENSCHAPPEN 

• Eenvoudig en snel: geeft direct hechting op een schone manier. 

• Geschikt voor vele materialen. 

• UV bestendig. 

• Ondanks minimale dikte zeer sterke verlijming. 

• Zorgt voor optimale hechting door gelijkmatige lijmlaag. 

• Zeer dunne lijmverbinding, dus ideaal voor applicaties waar geen           
ruimte tussen mag komen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Clear Transfer Adhesive is een transparant, dubbelzijdig kleefband voor het snel en schoon lijmen in talloze toepassingen. Het product is UV 
bestendig en is gecoat met een extreem sterke acryllijm. Clear Transfer Adhesive is flinterdun waardoor het uitermate geschikt is voor applicaties 
waarbij een zeer beperkte of geen tussenruimte gewenst is.  
 
Deze combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat Clear Transfer Adhesive uitermate geschikt is voor zeer veel toepassingen in de meubel-, 
reclame-, interieur-, bouw-, en mobiliteitsbranche. Hierbij moet men denken aan het bevestigen van transparante en lichtgewicht materialen, 
zoals displays, posters, panelen, lijsten en foto’s. Daarnaast is Clear Transfer Adhesive uitermate geschikt voor het verlijmen van hemelbekleding 
en van folie achter portierpanelen.  
 
Met de voorgesneden maat van 15 mm is Clear Transfer Adhesive in de beschreven toepassingen altijd gebruiksklaar. 
 

ALGEMEEN 

VERPAKKING 15mm 

ARTIKELCODE 05.1330.6100 Transparant 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:     Niet-geweven tape met acryllijm 

Afmetingen:    15 mm x 0,13 mm x 25 m 

Kleefkracht:    5 N/cm 

Trek tot breuk (treksterkte):   0,5 N/mm² 

Afschuifsterkte:    0,3 N/mm² 

Temperatuurbestendigheid:   -20°C tot +150°C 

UV-bestendigheid:    Goed 

Waterbestendigheid:   Matig 

Oplosmiddelbestendigheid:   Niet bestendig tegen oplosmiddelen 

Verwerkingscondities:   +10°C tot +35°C 

Soort ondergrond:    Vrijwel iedere gladde ondergrond 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond reinigen met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond, schutfolie verwijderen. Beide delen samenvoegen en 
stevig aandrukken. 

Correctietijd:    Nauwelijks 

Reinigen handen:    Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:    2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:    Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C 

Batchcodetype:    F 

EAN-Code:    5400563025970 

 
Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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